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EIGENSCHAPPEN

● Waterdicht

● Ademend membraan tussen coating en voering

● Volledig dekkende en dubbele Polyurethaancoating

● Micro-geruwde Nitrilcoating op de vingertoppen

● Naadloze voering

● Anatomische vorm

 

VOORDELEN

● Droge handen door ademende technologie

● Membraan voorkomt indringing van water en zorgt ervoor dat

warme lucht en vocht van binnen naar buiten kan

● Bescherming van handen tegen water en andere vloeistoffen*

dankzij vloeifstofdichtheid (* geen chemicalien bestendigheid)

● Betere bescherming en optimale greep door vingertopcoating

● Flexibiliteit en gevoeligheid dankzij dunne coating en naadloze

voering

● Ergonomisch ontwerp vermindert vermoeidheid van de handen

● Schuringsweerstand niveau 4

● Geen irritatie door naadloze voering

● Maximale bescherming tegen allergieën

 

BRANCHE

Landbouw

Automotive

Bouw

Doe-het-zelf

Tuinieren

Schoonmaakwerk

Gemeentelijke diensten

Nutsbedrijven

 
IDEALE TOEPASSINGEN

● Reparaties en onderhoud

automobielsector

● Hantering van complexe onderdelen

● Riolering, leidingaanleg

● Loodgieterij

● Tegels zetten

● Wassen/schoonmaken

● Werken met planten en groenten

● Oogsten

MATERIAAL

● Nylon

● Naadloos breiwerk

BEKLEDING

● Polyurethaan

NORMEN

Cat. II

 0075 

EN 388:2016

4121X
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VERPAKKING

● 10 Paar per polybag

● 6 Polybags per doos

● 60 Paar per doos

MATEN

● 7/S

● 8/M

● 9/L

● 10/XL

● 11/XXL

KLEUR

● Blauw

 

JE BENT MISSCHIEN OOK GEÏNTERESSEERD IN

SHOWA

TEMRES 282

MATERIAAL

Vaste

acrylvoering

BEKLEDING

Polyurethaan

CATEGORIE

Koud

 

GEBRUIKERSINSTRUCTIES

Niet gebruiken als er chemische, elektrische, thermische of combinatie

van vernoemde risico's zijn. Wassen op 40 °C met een neutraal

detergent. De prestatieniveaus overeenkomstig norm EN388

behouden na 3 wasbeurten, onderworpen aan afwijkingen gekoppeld

aan de huidige gebruiksomstandigheden. De prestatieniveaus zijn van

toepassing op de handpalmzijde. Bewaren op een donkere en droge

plaats.

 
DISCLAIMER

De beschrijvingen, kenmerken, toepassingen en foto's zijn louter

informatief en vormen geen contractuele verbintenis. De fabrikant

behoudt zich het recht voor de wijzigingen aan te brengen die hij

nodig acht.
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